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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 وبه نستعين وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد

 كتاب العتق
 اخللوص: العتق لغة  

 .حترير الرقبة وختليصها من الرق: ويف الشرع هو
 .وقد دل على العتق الكتاب والسنة وإمجاع األمة

 . فك رقبة : وكقوله فتحرير رقبة مؤمنة  :  تعالىفكقوله أما الكتاب 
مححن  عتححق رقبححة مؤمنححة  عتححق اهلل بكحح  ع ححو منححه : ) قححا  الصحححيحين  ا النبحح  فاا  فوأمااا الساانة 

 (.ع واً من النار حتى فرجه بفرجه
ل ق مستحق للعقوبة فيستنقذ اهلل عز وجر املعت  فدل على أن هذا احملر   ( استنقذ اهلل )ويف رواية 

 .أعضاءه املستحقة للعقوبة هبذا املعَتق ، وقد أمجع أهل العلم على مشروعيته
 [ وهو من  ف   القرب : ]وله ق

 وكفارة لألميان ،، وكفارة للجماع يف هنار رمضان ، للحديث املتقدم ، وقد جعله اهلل كفارة للقتل 
 .فدل على فضيلته وأنه من أفضل القرب

ُسحل     الرقحاب  ) : فف  الصححيحين  ا النبح  فسها عند أهلها ، ن  وأَ وأفضل الرقاب أغالها مثنا  
 (.  غالها ثمناً و نفسها عند  هلها:   ف   ؟ فقا 

 ا  يد  عليه ما ثبت ف  الترمذ  والحديث صحيحوعتق الذكر يف األصل أفضل من عتق األنثى ، 
 .(كاكه من النارنتا ف  ما امرٍئ مسلم  عتق امر تين مسلمتين كاي  و   : ) قا   النب  

فدل على أن عتق الذكر أفضل ، كاك من النار حيصل بعتق رقبة مؤمنة وقد تقدم أن الف  
عتق رقبة واحدة مساوية له يف الذكورية أو األنوثية كانت فكاكه من أمن عتق األنثى ، فإنه إذا 

 .النار ، والذكر إن أعتق أنثيني كانتا فكاكه من النار
 [ عتق من له كسب ، وعكسه بعكسهويستحب  : ] قا 

وإن كااان غااد قااادر علااى التكسااق ، أي إمنااا يسااتحق عتااق ماان لااه كسااق ، فهااو قااادر علااى التكسااق والعماال 
ملااا يف ذلاا  ماان تضااييعه، فااإن يف عتقااه إةااقااا  للنفقااة الواجبااة علااى ةاايده لااه ؛ فااال يسااتحق عتقااه ، والعماال 

 وكذل  ال يستحق عتق من يكون، على الناس  كالا   الرضة  للسؤ وقد يكون ع  ، فكان يف ذل  تضييٌع له 
 .شى وحوقه بدار اوحرب ووحو ذل عتقه ةببا  لفساده من زنا أو قطع اريق أو ي  
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 :وهنا مسائل يف العتق مل يذكرها املؤلف
 : المسألة األولى

 حر أو ق أو أنتَ معتَ  عتيق أو أنتَ  أنتَ : صريح العتق وكنايته ، فصريح العتق أن يقول 
 .قد أعتقت  أو قد جعلت  حرا  أو وحو ذل 

ألن هذه األلفاظ إذا خواق هبا العبد من  ؛ قد دل العرف على ذل  ، فهذه ألفاظ صرحية يف العتق
 .ةيده فإهنا ال حتتمل إال إعتاقه ، فحينئٍذ ال تشرتط النية بل يكف  جمرد اللفظ

، أو وحو ذل  من األلفاظ  " يث شئتح اذهق"  " ال ةبيل يل علي " فنحو قوله :  وأما كنايته
 .فه  ألفاظ حتتمل العتق وحتتمل غده وإن كانت يف العتق أظهر

 : المسألة الثانية
ر أحدمها ذكرا  ، د  هو ما لو ق  : و الرحم احملرم، ق عليه تَ رم عَ م َم  ح  أن من مل  ذا رَ 

فإنه لو قدر أن ، ه أو أباه بنام نكاحه بالنسق ، كأن ميل  عمه أو خاله أو ر  واآلخر أنثى وحَ 
ونكاح  ، ألن نكاح اخلالة ونكاح العمة مرم؛ أحدمها ذكرا  واألخر أنثى فإن النكاح مرم بالنسق 

 .البنت مرم
واملراد أن يكون مرما  بالنسق ال باملصاهرة وال بالرضاع ، لكن إذا مل  ابن عمه ، فلو 

ه بالنسق ، وذل  ألن نكاح بنت العم نكاح قّدر أن أحدمها ذكر واألخر أنثى مل حيرم نكاح
 صحيح ، ولو مل  أمه من الرضاع أو مل  زوج أمه أو زوجة أبيه أو أم زوجته فإنه ال يعتق عليه

 ودلي  ذلك ما روى الخمسة والحديث صحيح  ا النب  ألهنم ليسوا من ذوي الرحم ،  ؛
 .اهد العلماء، وهو مذهق مج( من ملك ذا رحم م ْحر ٍم فهو حٌر : ) قا 

 :  المسألة الثالثة
ه قيمة نصيبه فيعط  شريكَ ، أن من اعتق نصيبا  له يف عبد ، وكان موةرا  فإنه يلزمه أن يعتق بقيته 

 .تق عليه العبدع  وياَ 
م و  ي قزيد وعمرو شريكان يف عبد لكل واحد منهما نصفه فأعتق زيد نصيبه وكان موةرا  فإنه : فمثال  
 .ويعتق عليه العبد وي لزم زيد بذل  ، هذا إن كان موةرا  ،   عمرا  قيمة نصيبه ويعط، عليه العبد 

ضا  ، فيكون نصفه حرا  ونصفه ع  باَ فإن العبد يكون م  ، وأما إن كان معسرا  فهو ال ميل  قيمة املتبق  
 .عبدا  ، هذا هو املشهور يف مذهق اإلمام أمحد وغده
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الم أن العبد يكون مكاتبا  غد مشقوق عليه، هذا إن كان له وعن اإلمام أمحد وهو اختيار شيخ اإلة
هذا هو القو  الراجح ف  قدرة على العمل والتكسق ، فيعمل ويتكسق ويعط  ةيده ما بق  من مثنه ، 

من : ) قا   ما ثبت ف  الصحيحين من حديث ابن عمر  ا النب ، ودليال هذه املساألة  هذه المسألة
س كْ ال و    -   قيمة عادلة  -م  قيمة عدٍ  د ، فكاا له ما  يبلغ ثمن العبد ، قُحو  كًا له ف  عبْر  عتق ش  

أي يكون  (ق عليه العبد ، وإال فقد عتق منه ما عتق تُ فأعطى شركاءه حصصهم وع   ط  ط  فيها وال ش  
ً  ع  باَ م    .ضا 

ّ  ال قحُ وإ) فقد ثبت ف  الصحيحين من حديث  ب  هريرة لكن إن كان قادرا  على املكاتبة ،  م و 
 .(عليه واسُتسع  غير مشقوق عليه 

وأنه قد تفرد هبا ، درجة ويرون أن هذه اللفظة م  ، والذين مل يقولوا بالكتابة ال يصححون هذه اللفظة 
وبة عن قتادة ، والصحيح أنه مل يتفرد هبا بل قد تابعه عليها مجاعة من حفاظ اوحديث ، وهو ر  ةعيد بن أيب عَ 

وقد صحح هذا اللفظ الشيخان البخاري ومسلم ،  هذا اوحديث عن قتادة ىقتادة وقد رو من أثبت الناس يف 
 .يف كتابيهما

 :المسألة الرابعة
عتق بعض عبده ، ةواء كان البعض م   ًَ أعتقت يدي  أو وجه   " :شاعا  ، كاأن يقول ينا  أو م  عَ إذا َأ

إن العتق يسري على الباق  فيكون كله ، ف" أعتقت نصف  أو ثالثا  أو ربع   ": أو مشاعا  كأن يقول "
كا  ةرى العتق إىل بقية العبد اَر شَ عتيقا  بإتفاق أهل العلم ، ألن هذا أوىل من املسألة املتقدمة ، فهو إذا كان م  

 .ا  كَ شاَر ، فأوىل من ذل  إن مل يكن م  
 [ويصح تعليق العتق بموٍت وهو التدبير  : ]وله ق

 . ، فالعبد هنا هو املدب رأنت حر بعد مويت: إذا قال لعبده
 .ةدبر اوحيارا  ألنه قد أعتق بعد اوحياة أي يف املوت ، فإن املوت ب  دَ ومس  م  

 
 
 .هو من يعتق بعد املوت: ب ردَ فامل

 .هو العتق بعد املوت: والتدبد
ن الوصااية لااه أن ولااه أن يهبااه ، ولااه أن يوقفااه كالوصااية ، فكمااا أ، ره ب اافللساايد أن يبيعااه وقااد دَ  ، وهااو كالوصااية

  ا رجالً من: " وف  الصحيحين أو يوقفها فكذل  يف املدبر ،  اوله أن يهبه، رجع فيها يَ 
فباعه بثمانمائة  ر ولم يكن له ما  غيره ، فبلغ ذلك النب  بُ األنصار  عتق غالمًا له عن دُ 

 .فاملقصود أنه جيوز بيع املدبر كالوصية" درهم 
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 باب الكتابة
 [  ذمته  يع عبده نفسه بما  مؤج  فوه  ب: ] هلو ق
 . فكاتبوهم إا علمتم فيهم خيراً  : قا  تعالىأن يشرتي العبد نفسه من ةيده مبال مؤجل : أي
 .م أو أقساط شهرية أو ةنوية أو وحو ذل ن   أن يبيع السيد عبده لنفسه على مثن مؤجل على أَ : فالكتابة ه 

 .م أي على أقساطن   مع على أَ ألنه جي   ق وهو اجلمع ، وذل ت  وهو مشتق من الكَ 
 .ملا يقع بني السيد وعبده عند العقد من الكتابة ة  إمنا مس  كتاب: وقيل

فلو كان إىل ةنة  ، ال يصح إال أن يكون العوض يف الكتاب مؤجال  على نمني فأكثر: قال اوحنابلة
لى قسطني ، هذا هو املشهور يف فيعطيه املال كله مل يصح ، فال يصح إال أن يكون على نمني أي ع

 .املذهق
وهو : والقول الثاين يف املسألة وهو اختيار اائفة من أصحاب اإلمام أمحد ، وقال صاحق الفائق 

ٍم واحٍد ، فلو اشرتى أنه يصح على َن  :  وهو القو  الراجح ف  هذه المسألةظاهر كالم اإلمام رمحه اهلل ، 
 .إذ ال مانع من ذل  ، وليس مع من مينع دليل يدل على دعواه نفسه على نم واحد فإن ذل  جائز،

 [وتسن ] : وله ق
ال يح  ما  امرئ مسلم إال :) واستدلوا بقو  النب  فالكتابة ةنة وهو مذهق مجهور العلماء 

 .(بطيب نفس منه 
ا األمر يف كيته إال بطيق نفس منه ، وعليه فحملو ل  فلم يرج عن م  ، فالعبد مال امرئ مسلم :  قالوا

 .أي على وجه االةتحباب (فكاتبوهم ) اآلية املتقدمة على االةتحباب 
: وعن اإلمام أمحد رواية وه  مذهق الظاهرية وهو قول اائفة من التابعني واختاره ابن جرير الطربي

 .السيد على الكتابةرب م العبد قيمة عدل وجي  و  قَ جرب السيد عليها بقيمة العبد ، فيا  وعليه في  ، أن الكتابة واجبة 
 .، قالوا وظاهر األمر الوجوب فكاتبوهم إا علمتم فيهم خيراً  : واةتدلوا باآلية الكرمية

الكتابة على ةابيل املعاوضاة ، : فقالوا (ال يح  ما  امرئ مسلم إال بطيب نفس منه : ) و ما قو  النب  
 راية العتق ، فإن العتق من ة  وليست أوىل:  فهو جيرب على بيع عبده ويأخذ عوض ذل  ، قالوا

تقدم أنه يسري فيجرب السيد على خروج ملكيته عنه بالكلية وهو إمنا أعتق بعضه كأن يعتق ثلثه مثال  
 .فإنه يعتق كله ، فإذا ةرى العتق إىل البقية بال عوض فأوىل من ذل  بعوض

 .وف إىل العتق وحترير النفوس وختليصها من العبوديةش  تَ والشارع م  
 .وعليه فالراجح هو القو  الثان 
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إذا قال قائل للسيد ، أعتق عبدك وعل  مثنه ، فيجق عليه أن : وقياس هذا كما قال شيخ اإلةالم 
 .يعتقه كاملكاتبة

 [ع  مانة العبد وكسبه م: ] وله ق
 : ، لقوله تعالىمع أمانة العبد وكسبه  -وعلى القول الراجح إمنا جتق  –فه  إمنا تسن 

 وهم إا علمتم فيهم خيرًا فكاتب  َعلم فيهم خدا  أي إن علم فيهم شرا  ، وظاهره أنه إن مل ي
الناس  إىلوفسادا  فإن الكتابة ال تشرع ، وهذا كالعتق كما تقدم ، فإذا كان يف الكتابة تضييع للعبد واحتياج 

 . م فيهم خيراً إا علمت أو إفساد  يف األرض فإن الكتابة ال تشرع ، فقد شرط اهلل ما تقدم 
صلح فإذا ثبتت املكاتبة ، فإن املكاتق أي العبد ميل  كسق نفسه ونفعها ، وله أن يتصرف فيما ي  

 .ماله من بيع وإجارة ووحو ذل  ألن هذا هو مقتضى عقد الكتابة
ك ن من كسق نفسه قدت ليتحصل من خالهلا على عتق نفسه ، وال ميكن ذل  إال أن مي َ فإن الكتابة إمنا ع  

ونفعها وأن يتصرف يف ماله مبا فيه مصلحة ، وأما ما ليس فيه مصلحة فليس له أن يتصرف فيه إال بإذن 
المكاتب عبد ما بق  عليه من : ) قا  كما ثبت ف  سنن  ب  داود بإسناد حسن  ا النب  ةيده ، 

فع يف عتقه، أما أن يتصرف مبا ال مصلحة فيه وعبد فليس له أن يتصرف إال مبا ين ن  ، فهو ق   (مكاتبته درهم 
ألن ؛ من الدخول فيها ملا فيها من املخاارة فال بد من إذن السيد  ىَ شخل يف جتارة ي  د  يَ  بأن يبذر ماله أو أن

ما بيده مال لسيده يف األصل وإمنا أذن له بأن يعمل ليتمكن من عتق نفسه ، فكان املأذون له هو ما يكون 
 .مالفيه مصلحة لل

 [ويجوز بيع المكاتب : ] وله ق
سطا  أو فلو أن رجال  كاتق عبده على عشرة آالف لاير يف كل شهر ألف لاير ، فبعد أن أخذ منه ق  

وف  الصحيحين  ا بريرة قالت لعائشة إن  ألنه رقيق له وعبد له ،  ؛ سطني أو ثالثة أراد بيعه فيجوز البيعق  
: ) قا  وفيه  ا النب  . …الححديث . …عحام  وقية فأعحينين  كاتبت  هل  على تسع  واٍق ف  كح  

وه  مكاتبة ، فدل على  " شرتيهاا" ، والشاهد قوله  (شحتريها واشترط  لهم الوالء فإنما الوالء لمن  عتق ا
 :أن املكاتق جيوز بيعه ولكن

 [ومشتريه يقوم مقام مكاتبه : ]  قا 
ها له فال يستأنف األقساط د  د  سَ ةبعة أقساط فإن املكاتق ي  فاملشرتي يقوم مقام املكاتق فإذا بق  

، بل تبقى الكتابة ويدفع له  على الراجحطل الكتابة ب  د ما بق  منها ، وليس له أن يا  د  سَ من جديد بل ي  
 .املكاتق ما تبقى من األنم
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 [ق ت  فإا  دى ع  : ]  قا 
 إذا أدى املكاتق ما عليه من املال فإنه يعتق

 [ووالؤه له  : ] قا 
 .، وعليه فيكون الوالء للمشرتي (اشتريها واشترط  لهم الوالء فإنما الوالء لمن  عتق : )  يقو  النب  
 [ز عاد قناً ج  وإا ع  : ] قا 

أي عاد قنا  للمشرتي ، فإذا عجز عن الكتابة فإنه يعود قنا  أي عبدا  ، هذا كما لو كان لسيده األول 
األنم واألقساط فإنه يعود عبدا  ، ألن املسلمني على شرواهم وهو إمنا باعه على أن فإنه إذا عجز عن دفع ، 

بدا  له ، واملشهور يف مذهق اإلمام أمحد وهو مذهق عيدفع له هذه األنم ، فإن مل يدفعها فإنه يعود قنا  
خ ، مبعىن إذا حضر أن املكاتق إذا عجز عن نٍم واحد أي عن قسٍط واحد فإن للسيد الفس: مجهور الفقهاء 

 .نظر ثالثة أياموقت القسط ومل يدفع فإن للسيد الفسخ قال اوحنابلة ، وي  
أن يعطيه  -أو يف كل ةنة  -ألنه مل يف بالشرط ، فهو قد باعه على أنه يعطيه يف كل شهر : قالوا

 
 
أن يفسخ عقد  – أي لسيده –ى الفالين ، فإذا مل يف  بذل  فإنه يكون قد خالف الشرط فلبائعه م  سَ امل

 .الكتابة
أي حىت يظهر عجزه ويبني ، فكونه يعجز  -أنه ال يعجز حىت يقول قد عجزت : وعن اإلمام أمحد 

عجزه فإنه من املمكن أن يقض  ما عليه ، فإنه ال يعجز أي ال  د  ع  عن قسط واحد أو قسطني ومل يظهر باَ 
 .حيكم بعجزه فيعود قنا  

وإال قوم عليه واستسع  غير مشقوٍق : ) لقوله  ،  مسألةوهذا هو القو  الراجح ف  هذه ال
، ويف كونه إن عجز عن قسط واحد حق لألخر الفسخ ، هذا فيه مشقة ظاهرة عليه ، ومعلوم أن  (عليه 

 ل  ختََ 
َ
 .ين عن القسط والقسطني والثالثة يقع فيه عادة فكذل  يف املكاتبةد  ف امل

 .بنيأنه ال يعجز حىت يظهر عجزه وي فالراجح
 
 

 : مسحألة
 .أي آتوا املكاتبني من مال اهلل الذي آتاكم وآتوهم من ما  اهلل الذ  آتاكم  : قا  تعالى

 –أي السيد عبده  –يف هذه اآلية دليل على وجوب إيتاء املكاتق مكاتبه :  قال اوحنابلة والشافعية
 .شيئا  من املال يعينه على كتابته ، واختلفوا يف قدره
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واستدلحوا بما روى ع املكاتبة أي أن يعطيه الربع أو يتنازل عن الربع ، ر بالواجق :  بلةفقال اوحنا
وآتوهم من ما  اهلل الذ   : قر  هذه اآلية   ا النب  : "البيهق  من حديث عل  بن  ب  طحالب

 .والصحيح وقفه على عل  ابن أيب االق ، فال يصح رفعه، " ثم قا  ربع المكاتبة  آتاكم 
أي بعض مال اهلل الذي  وآتوهم من ما  اهلل الذ  آتاكم    ءبل يعطيه أي ش: ال الشافعيةوق

 .أعطاه إياه فإن ذل  جيزئ  ءق على القليل والكثد فأي شد  ص  آتاكم وهذا يَ 
 ا ابن عمر كاتب عبداً له على خمسة " البيهق  بسند صحيح  ىو ر لما وقول عل  املتقدم خمالف 

، وه  ة ب ع م كاتبته ، فهذا الفعل "خر مكاتبته وضع عنه خمسة آالف آ، فلما كاا  وثالثين  لف درهم
 .ما ذهق إليه الشافعية فاألرجحمن ابن عمر خمالف لقول عل  ، 
بأنه يصدق على الش ء القليل التافه املستحقر ، فالذي ينبغ  االعتماد : ولكن ال ينبغ  أن يقال 
نفعه يف مكاتبته كأن يعطيه السبع أو الثمن أو الربع أو أن يضع عنه نما  أو عليه أنه جيق عليه أن يعطيه ما ي

 .نمني ووحو ذل  ، وأما أن يضع عنه شيئا  تافها  مستحقرا  فال ، وذل  ألن مثله ال ينفع يف املكاتبة
 .بل يستحق ذل  ومحلوا اآلية على االةتحباب: وقال املالكية واألحناف 

 .هل القول األول لظاهر اآلية الكرميةما ذهق إليه أ واألظهر
 باب  حكام  مهات األوالد

 [إذا   ولد حر  مته  و  مًة له ولغيره  و  مًة لولده ُخل ق ولده حراً : ] قا 
 أي مشرتك فيها –أو أمة له ولغده 

هو    غده ، هذال    له ليست مب  ل  لكه لألمة ، فنشأ اوحمل واألمة م  أي خلق أثناء م   –خلق حرا  
 .مذهق اوحنابلة ، وال دليل عليه

فإن هذه األمة أم ولد له ةواء نشأ الولد حرا  أو مملوكا  ،  ، ولد أمته إىل أن من أَ : ولذا ذهق املالكية
وذل  لثبوت املعىن فيها ، فه   ، كأن يتزوج أمة  مث يشرتيها من ةيدها وقد محلت منه فإهنا تكون أم ولد له

حرا  هذا ليس مبؤثر، فاملعىن املؤثر يف  ه وكون هذا الولد نشأ يف حال يكون فيه مملوكا  الأم ولٍد له فقد أولدت ل
 .كون هذه األمة قد أولدت له  املسألةهذه 

أهنا تكون أم ولد ةواء كان الولد خملوقا   والصحيحهذا القيد ضعيف ،  –ق ولده حرا  ل  خ   –إذن قوله 
 .حرا  أم مل يكن كذل 

 [ و ميتاً  حياً ولد: ] قا 
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 م الولد : ) وف  البيهق  بإسناٍد صحيح  ا عمر رض  اهلل عنه قا ةواء ولد حيا  أو ولد ميتا  ، 
ْقطاً   (.حرة وإا كاا الولد س 

 [قد تبين فيه خلق اإلنساا ال م غة  و جسم بال تخطيط : ] قا 
 .فإذا أةقطته وقد تبني فيه خلق اإلنسان فإهنا تكون أم ولد له

 [ارت  م ولٍد له تعتق بموته من ك  ماله ص: ] قا 
فإهنا تعتق من كل ماله ال من ثلثه ، وهذا ال خالف فيه بني أهل العلم ، فقد اتفق أهل العلم على 

: "  ا عمر رض  اهلل عنه نهى عن بيع  مهات األوالد ، قا : وف  موطأ مالك بإسناٍد صحيحالقول به ، 
 "ع بها ما بدا له فإذا مات فه  حرة ال تباع وال تورث وال توهب ، يستمت

إذا مات وال مال له  –وتعتق من ماله كله ال من ثلثه ، وعليه لو اةتغرقت املال كله فإهنا تعتق مبعىن 
 .ةواها فإهنا تعتق عليه ألهنا أم ولد فتعتق مبوته

 [ و حكام  م الولد  حكام األمة من وطٍء وخدمة وإجارة ونحوها : ] قحا 
الولد أحكام األمة ، فله أن يطأها وله أن يؤجرها ووحو ذل  من إعارة وغدها ، لقول عمر فأحكام أم 
، فه  أمة كسائر اإلماء ، والفرق بينها وبني ةائر إمائه أهنا تعتق  (يستمتع بها ما بدا له ): يف األثر املتقدم 

 .مبوته فإذا مات فه  حرة
 [ال ف  نق  الملك ف  رقبتها : ] قا 

ق آخر بني أم الولد وبني ةائر اإلماء ، فأم الولد ليس له أن يتصرف فيها مبا ينقل ملكيتها هذا فار 
  .عنه بوقٍف أو هبة أو بيع أو وحو ذل 

 [راد له وال بما يُ : ] قا 
 .أو ال مبا يراد لنقل رقبتها كالرهن ووحوه كالوصية

 [كوقف وبيع ورهن : ] قا 
 ." راد لهوال مبا ي  " ، والرهن مثال لقوله  " ل  يف رقبتهاقل امل  ال يف ن" فالوقف والبيع مثال لقوله 

إذن بيع أم الولد بيع باال ال يصح ، وهذا هو مذهق مجاهد العلماء واةتدلوا بأثر عمر املتقدم ، 
 .ويقاس عليه ما تقدم من الوقف واهلبة والرهن والوصية ووحو ذل  فكلها ال جتوز كالبيع

كعل  بن أيب االق وابن عباس والزبد وهو   هق اائفة من أصحاب النيب وقال الظاهرية وهو مذ
أن بيع أمهات األوالد جائز ، وأثر عل  بن أيب االق : اختيار شيخ اإلةالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 

 وهذا يدل على أن املسألة  -اجتمع رأي  ورأي عمر : "بإةناٍد صحيح أنه قال قعبد الرزاثابت يف مصنف 
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رأي  يف اجلماعة أحق : " ة دَ ي  ب  ، مث قال له عَ " ، مث رأيت أن يبعن -عمر يف أمهات األوالد أال يبعن لرأي 
 ". رقة إىّل من رأي  يف الف  

وهذا يدل على ما تقدم وأن املسألة رأٌي من عمر ، وأما أثر ابن عباس فهو ثابت يف ةنن ةعيد بن 
، واستدلوا بما روى م اختيار شيخ اإلةالم وتلميذه ابن القيم منصور بإةناٍد صحيح عنه ، وهو كما تقد

كنا نبيع سرارينا  مهات : ) النسائ  وابن ماجة وابن حباا وهذا لفظه واإلسناد صحيح عن جابر قا 
يف هذه املسألة مع أن  وهذا القو  هو القو  األرجح، ( ح  ال يرى بذلك بأسًا  األوالد والنب  

ما ذهق إليه عل  ومن وافقه من الصحابة من أن أمهات فاألصح مجهور العلماء ،  األحوط ما ذهق إليه
 .تفرعة عنهاألوالد جيوز بيعهن ، وعليه فيجوز كذل  ةوى البيع من األحكام املتقدمة ألهنا مبنية على البيع م  

 
 

 آله وصحبه  جمعينوعلى واهلل  علم وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا محمد 

 


